
 
     
 
 

Projektbeskrivning 
”Lycksele tillgängligt för alla” 

 
 
 
 
 
Bakgrund 
Under senare tid har ett flertal aktiviteter med syfte att förbättra tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättningar pågått i Lycksele Kommun.  
Under samma tid har lagstiftningen i väsentlig grad förändrats och skärpts inom området.  
För att möta de behov och krav som finns, och kommer att uppstå, är det angeläget att de aktörer som 
finns i än högre grad samverkar.  
Områden som berörs spänner över allt från olika verksamheter inom kommunen, landstinget, 
företrädare för grupper av individer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadens parter mm.  
 
Som en del i detta arbete finns också ”Tillgänglighetsguiden” som startades genom ett samarbete 
mellan Lycksele kommun, IGIS och LYSA. 
Målsättningen var att genomföra inventeringar av kommunens egna fastigheter för att identifiera vad 
som kallas – enkelt avhjälpta hinder- HIN 1 detta för att i första hand skapa ett verktyg för kommunen 
att uppfylla de krav som ställs på kommunen som fastighetsägare, och även går att koppla till 
kommunens hemsida för att kunna användas av medborgarna för att i ett vidare perspektiv finna 
information om olika typer av tillgänglighet. 
 
Syfte 
Att genom utbildning och information skapa en ökad samsyn och attitydförändring inom området 
gällande tillgänglighet, och genom verkställighet genomföra de förändringar som krävs för att 
Lycksele kommun skall vara en kommun för alla. Arbetet skall ske i samverkan mellan de aktörer som 
finns inom området. 
 
Mål 
Att genom utbildning, konferenser och på andra sätt öka kunskapen inom tillgänglighetsområdet för 
alla som finns och verkar i kommunal verksamhet. 
 
Ett samordnat tillgänglighetsarbete mellan nämnder, förvaltningar och bolag. 
 
Att beslutade åtgärder når ut till de olika förvaltningarna samt att skapa rutiner så tillgänglighetsfrågan 
på ett naturligt sätt finns med i det dagliga arbetet. 
 
Identifiera de hindrande processerna som leder till ojämlikhet i tillgänglighetsfrågor och eliminera 
dessa. 

       
Att den digitala tillgänglighetsguiden gemensamt ägs och utvecklas av näringslivet och kommunen. 
 
Att tillgänglighetsarbetet på alla plan integreras i den ordinarie kommunala verksamheten.  
 
Målgrupp 
Alla boende och besökare i Lycksele som på ett eller annat sätt påverkas av den, fysiska, psykiska eller 
e-tillgängligheten.  


